ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац
Број: 98-8/2016
Датум: 12.10.2016.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама на предлог Комисије за јавну набавку
горива за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац, в.д.директора Опште
болнице Горњи Милановац доноси:
ОДЛУКУ
о додели Уговора о јавној набавци
Изабира се понуђач Лика доо, Корчагинова 98 Горњи Милановац као најповољнији у
предмету јавне набавке горива за годишње потребе Опште болнице Горњи Милановац са
понудом број 98-5/2016 од 10.10.2016.године укупне вредности 2.089.470,00 динара без
пдв-а (2.507.400,00 динара са пдв-ом) са којим ће бити закључен Уговор о јавној набавци.
образложење
Општа болница Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац је као
наручилац покренула Одлуком в.д.директора бр. 98-1/2016 од 22.09.2016. године поступак
јавне набавке мале вредности број 15 у 2016.години за јавну набавку горива за годишње
потребе Опште болнице Горњи Милановац.
Подаци из Плана набавки Опште болнице Горњи Милановац за 2016. годину су: предмет јавна набавка горива, процењена вредност – 2.650.000,00 динара без пдв-а, оквирни датум
покретања поступка - јул 2016.године, оквирни датум закључења уговора -август
2016.године, оквирни датум извршења уговора – од августа 2016.године до августа
2017.године, конто позиција 426411, ознака из општег речника јавне набавке је 09100000горива, поступак – јавна набавка мале вредности, финансирање – из средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање, набавка се спроводи ради обављања
редовне делатности.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку
објављени су на Порталу јавних набaвки и на сајту Опште болнице Горњи Милановац.
Благовремено до дана 10.10.2016. године до 12 часова достављене су 2 понуде и то:
Понуда број 98-4/2016 од 05.10.2016.године достављена од стране понуђача НИС ад,
Пантићева 133 Ваљево
Red.br.

Naziv
goriva

Količina u
litrima

1.

Euro
premium
bmb 95

15.000

Jedinična
cena bez
PDV-a
110,17

Jedinična
cena sa
PDV-om
132,20

Ukupna cena Ukupna cena
bez PDV-a
sa PDV-om
1.652.500,00 1.983.000,00

2.

Euro dizel

6.000

114,92

137,90
Укупно

689.500,00

827.400,00

2.342.000,00

2.810.400,00

Услови плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре
Рок важења понуде: 60 дана
Понуда број 98-5/2016 од 10.10.2016.године достављена од стране понуђача Лика доо,
Корчагинова 98 Горњи Милановац
Red.br.

Naziv
goriva

Količina u
litrima
15.000

Jedinična
cena bez
PDV-a
98,33

Jedinična
cena sa
PDV-om
118,00

1.

Euro
premium
bmb 95

2.

Euro dizel

6.000

102,42

122,90

Ukupna cena Ukupna cena
bez PDV-a
sa PDV-om
1.474.950,00 1.770.000,00

614.520,00

737.400,00

Укупно 2.089.470,00 2.507.400,00
Услови плаћања: Вирмански, 60 дана од дана фактурисања, а фактурисање на крају сваког
месеца
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда
Поступак отварања понуда започео је дана 10.10.2016.године у 12 часова и 10 минута у
сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Поступку присуствују сви чланови
Комисије за јавне набавке.
Након стручне оцене понуда чланови Комисије су утврдили да су обе понуде исправне,
одговарајуће и прихватљиве.
Применом критеријума најниже цене понуде чланови Комисије су утврдили да је
најповољнија понуда број 98-5/2016 од 10.10.2016.године достављена од стране понуђача
Лика доо, Корчагинова 98 Горњи Милановац.
На предлог комисије за јавну набавку в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац
доноси Одлуку као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се уложити захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од 5 дана од
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
в.д.директора Опште болнице
Горњи Милановац
др Миро Лазаревић, спец. опште

